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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayfa 

ihtar cezası 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendiye 
mükerrer ihtar cezası verilmesi 103.111:112 

intihaplar 

1. — Beşinci Şubeden Kanunu Esası ve 
Tetkiki Hesabat encümenlerine intihabedi-
len âza 84 

2. — Dördüncü Şubeden muhtelif en-
eünıenlerdeki münhaüere intihabedilen 
âza 63 

3. —• Lâzistaıı Mebusu Dr. Abidiıı Be
yin, ordu yedinde telef olan hayvanların 
müsebbiplerinin tahkikine memur heyete 
intihabı 308 

4. — Maarif Vekâletinde bütçe harici 
yapılan sarfiyatı tahkik etmek üzere şube
lerce bir heyet intihabı 220 

5. — Maarif Vekâletindeki yolsuz mu
amelâtı tetkik edecek olan encümenle Ad
liye, Müdafaai Milliye, Divanı Muhasebat, 
Sıhhiye ve Memurin Muhakemat Tetkik 
encümenlerindeki münhaller için yapılan 
intihap 295 

6. — Meclis, Birinci Reisvekilliği için 
intihap, (Konya Mebusu (Musa Kâzım 
Efendinin Meclis Birinci Reisvekilliğine 
intihabı) ' 236,241 

7. — Müdafaai Milliye Vekâleti elin
deki hayvanlardan telef olanlar hakkında 
tahkikat icra edecek d a n heyetin intihabı 252 

8. — Nafia Encümenindeki münhal
ler için şubelerce intihap yapılmasına dair 
Makamı Riyasetin tebligatı 5 

istifa 

1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin Öirinci Reisvekilliğinden istifası 220 

Sayfa 
izinler 

204 
1. — Edirne Mebusu Şeref Beyin me

zuniyeti hakkında Divanı Riyaset ka ran 
2. —• Erzincan Mebusu Osman Fevzi 

Efendinin tecavüz ettirdiği mezuniyet 
müddetinin hizmeti vataniye sayılmasına \ 
ve tahsisatının tam olarak verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 266:268 

3. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin 
mezuniyetine mütaallik Divanı Riyaset 

, kararı 313 
4. — Mebuslardan bâzılarına izin veril

mesine dair Divanı Riyaset kararları 63,116, 
120,234,266 

5. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz 
ettirmiş olan 4 mebusa sene içindeki, me
zuniyetlerine mahsuben izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

6. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz 
ettirmiş olan bâzı mebuslara bu seneki 
mezuniyetlerine mahsuben izin verilmesine 
dair Divanı Rivaset kararı 

116 

266 
7. — Suriye Hükümeti ile Gümrük Mu

kavelesi akdetmek üzere Adana'ya izam 
edileck heyetin riyasetine tâyin olunan 
Adana Mebusu Zekâi Beye izin verilmesi
ne dair tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

Kıstelyevm 

205 

t. — Karahisarı Sahib Mebusu Nebil 
Efendinin, yoklamada bulunmıyan me
buslardan kıstelyevm yapılmasına dair 
takriri 166 

2. — Yoklamada hazır bulunmıyanlar-
dan kıstelyevm yapılmasına dair karar 325: 

330 
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Sayfa 

Meclise takdim 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan Di-
yarbekir Mebusu Feyzi Beyin Meclise tak-

Sayfa 
dimi * 287 

2. — Malta'dan avdet etmiş olan Mer
sin Mebusu Cemal Paşanın Meclise tak
dimi 236:237 

BEYANAT 
1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be

yin, Ukrayna Hükümetiyle akdolunan 
Muhadenet ve Uhuvvet Ahitnamesi hak
kında beyanatı 316:317 

ÎCRA VEKÎLLEBÎ MUAMELÂTI 
1. — İstifa eden Sıhhiye Vekili Dr. 

Refik Beyin yerine gösterilen namzetler
den birisinin intihabedilmesine dair Bü
yük Millet Meclisi, Riyaseti tezkeresi 205,214 

2. — İstizah neticesinde Maliye Vekili 
Hasan Beye beyanı itimadolunması 303 

3. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili Dr. Refik Beyin istifası 162 

4. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletine Doktor Rıza Nur Beyin inti
habı 220,221,228 

İSTİZAHLAR 
Adliye Vekâletinden 

1. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, 
Adliye teşkilâtı hakkında Adliye Vekâle
tinden istizah takriri 41:42 

Dahiliye Vekaletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Ankara Vilâyeti ve Belediyesi hak
kında Dahiliye Vekâletinden istizah tak
riri 273:275 

Maliye Vekâletinden 

1. — îsparta Mebusu Nadir Beyin, ma
lî işlere mütaallik yedi madde üzerine 
Maliye Vekâletinden istizah takririne 
Maliye Vekili Ha$an Beyin cevabı 271:272 

296:303 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sır
rı Beyin, aşar mültezimlerinin mağdur 
edildiklerine dair istizah takririne Maliye 
Vekili Hasan Beyin cevalbı 32:33,296 :303 

No. 
167 

KANUNLAR 
Sayfa \ No. 

Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi 
bütçesinin 151 nci faslının birinci 
memurin harcırahı maddesine otuz 

< bin lira tahsisat itası hakkında Ka-
Kanun 5:11,11,12 

168 —- Affı umumi hakkında Kanun 16 :21 
169 — Gazianteb ahalisine muavenet 

hakkında Kanun 21:26,42,61,78 

170 — Hiyaneti vataniye mücriminin-
den bir kısmının aflarına dair Ka
nun 65:76,77,85:103,103:107,122:137, 

137,141,149,155 

171 — Umum Jandarma Kumandanlığı
nın senei haliye bütçesine zammedilen 

Sayfa 
tahsisata dair Kanun 149:151,154,156:157 

172 —• Emniyeti Umumiye bütçesine za-
maim icrasına dair Kanun 142:149, 

154,162,166,186 

173 —• Nafıa bütçesine zamaim icrasına 
dair Kanun 151:154,154,163,166,187 

174 — Adana Leylî Sultanisi ile Gazi
anteb'deki Ticaret İdadisi için Maa
rif Vekâletinin 1337 bütçesine tah
sisat ilâvesine dair Kanun 193:203, 

204,205,214,215 

175 — Münhasıran 
tını teftiş için 

gümrük muamelâ-
Maliye Vekâletin-
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No. Sayfa 

de dört müfettişlik ihdası hakkın
da Kanun 141,166:173,185,204,205,216 

176 — Posta Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesine zamaim icrası hakkında Ka
nun 221:228,229,229:230 

177 —• Şûrayi Devletin memurin mu-
hakematma mütaallik vazaifinin su-

No. Sayfa 
reti ifasi hakkındaki 4 Temmuz 
1337 tarihli Kanuna müzeyyel Ka
nun 205:208,275:278 

178 — Ciheti askeriye emrinde bulunan 
lâğar hayvanatın bilâbedel muh-
taeini zürraa itası hakkında Ka
nun 173:185,326:329 

KARARLAR 
196 

33 
— Receb hakkındaki hükmün ref'ine 
dair 
—Bâzı eşhas haklarındaki hüküm
lere dair 33:34 

Bâzı eşhas hakkındaki hükmün 
ref'ine dair 34 
— Ramazan hakkındaki hükmün 
ref'ine dair 35 
— Konyalı iki şahıs haklarındaki 
hükümlere dair 35:36 
*— Konyalı iki şahsın haklarında
ki hükmün ref'ine dair 42:43 

202 — Çerkez Bekir hakkındaki hük
mün tasdikine dair 44:45 

197 

198 

199 

200 

201 

203 — Ragıb hakkındaki hükmün tah
viline dair 47:53 

204 — Bekiroğlu Hüseyin hakkındaki 
hükmün tahviline dair 54 

205 — Mardin'de Kemal Bey ve rüfe-
kası hakkındaki hükme dair 113:114 

206 — Fraunze'den vürudeden hitabe
ye beyanı teşekküre dair 163:166 

207 — Zayiatı hayvaniye hakkındaki 
tahkikata dair *182,185,252 

208 — Maarif Vekâletinde tahkikat ic
rası hakkında 203,220,294 

209 — istanbul'daki fezahati ahlâkiye 
hakkında 268:271 

LÂYIHALAR 
1. — Adana ve havalisinde affı umu

mi ilânına dair 16:21 
2. — Adana ve havalisi polis kadro

su için Emniyeti Umumiye bütçesine za
maim icrasına dair 142:149, 

-154,166,166,186 
3. — Adana Leyli Sultanisi ile Gazi-

zianteb'deki Ticaret İdadisi için Maa
rif Vekâletinin 1337 bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair 81,193:203^04,205,214,215 

4. — Anadolu'da bir telsiz telgraf is
tasyonu tesisi için Posta Müdiriyeti Umu
miyesi bütçesine zamaim icrası hakkın
da 221:228,229,230 

5. — Ankara - İnebolu tarikinden bir 
kısmının muvazenei umumiyeden verile
cek para ile tamir edilmesine dair 140:141 

6. — Arzı istijman eden kaatil llyas 
ve refiklerinin bakıyei müddeti cezaiye-
lerinin affına dair 81 

7. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu-

314 
nunun 36 ncı maddesinin tadili hakkm-
*da 

8. — Bağdad Demiryolları Komiser
liği teşkilâtı masrafı olmak üzere Nafıa 
Vekâletinin 1337 senesi bütçesine zama
im icrasına dair 151:154,jl63,166,186 

9. — Çıldır namiyle bir kaza teşkiline 
dair 313 

10. — Dahiliye Vekâletinin 1337 sene
si bütçesinin 151 nci faslının birinci me
murin harcırahı maddesine 50 bin lira 
tahsisat itası hakkında 5:11,11,12 

11. •— Divanı Muhasebat Kanunu lâ
yihası 313 

12. — Düşman tarafından tahribedilen 
kura ve kasabatın imarına dair 16 

13. — Evrakı işgal sahasında kalan 
mahkûmlarla maznunlar hakkında 317:324, 

325,326 
14. — idama mahkûm Keskin'in Çen

gelli karyesinden Bekiroğlu Hasan'm affı 
hakkında 15:16 
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15. — Katil maddesinden yedi buçuk 
sene küreğe mahkûm Reşidoğlu Mehmed'-
in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 81 

16. — Konya Darüleytamı için 1337 se
nesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye büt
çesine zamaim icrasına dair 113 

17. — On beş sene küreğe mahkûm İş-
kodra'h Arab Cemil'in bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair 112 

18. — Sigara kâğıdı, kibrit ve kav ku
tularının İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 
Mârtt 1334 tarihli1 ıkanunflıara nıüzeyycl «ka
nun lâyihası 16 

19. — Sulh hâkimleri Kanunu muvak
katinin yirminci maddesinin tadiline ve 
doksan dördüncü maddesinin ilgasına dair 82 

20. — Sülüsanı müddeti eezaiyelerini 
ikmal eden mahkûminin aflarma ve işgal 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Adana ve havalisinde affı umumi 
ilânına dair kanun lâyihası hakkında 16:21 

2. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri ve mahakimi nizamiye 
ve divanı harbler tarafından hiyaneti va-
taniyeden dolayı mahkûm edilen fer'an zi-
methal eşhasın aflarma dair kanun teklifi 
ile (2/375), Karahisan Sahib Mebusu Mjeh-
med Şükrü Beyle rüf ekasmm, hiyaneti vata
niyeden dolayı fer'an zimethal olanların: 
afları hakkındaki (kanun teklifline dair 
(2/376) 65 =76,77,85:103,103:107 

3. — Casusluğa teşebbüs suretiyle hi
yaneti vataniyeden dolayı Bozkır'ın Ekişc 
karyesinden Receb'in on sene küreğe ko
nulması hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve hükmün ref'i hakkında 33 j 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Asker firarilerinin affına dair kanun 
teklifi ve İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Sülüsa
nı müddeti eezaiyelerini ikmal etmiş olanla
rın leyalii mübareke hürmetine affedil
melerine dair kanun teklifi (2/210), Er
zurum Mebusu Salih Efendinin, Mahkû-
minden bâzılarının bakıyei müddeti cezai-

Sayfr 
olunan mahaller ahalisinden maznun ve 
müttehem olan cünha ve cinayet erbabı 
haklarında hukuku umumiye dâvasının te
ciline dair 112,317:324,325,326 

21. — Tarik bedel nakdîsi Kanununun 
beşinci maddesinin tadili hakkında 313 

22. — Taş Ocakları Nizamnamesine mü-
zeyyel kanun lâyihası 313 

23. — Tehcir ve taktil suçundan dolayı 
İstanbul Divanı Harbince mahkûm edilen 
Jandarma Binbaşısı Tevfik Beyin ailesine 
maaş tahsisi hakkında 81 

24. —. Umum jandarma kumandanlığı 
bütçesine zam icrasına dair 149:151,154,156:157 

25. — Yenice nahiyesinin lâğviyle Ce-
beliatik namiyle yeniden bir kaza teşkili
ne dair 313 

yelerinin affı hakkında kanun teklifi 
(2/318), Malatya Mebusu Sıdkı Bey ve 
rüfekasımn, Ceraimi âdiye ashabının affı 
hakkında kanun teklifi (2/320 mükerrer). 
Ergani Mebusu Sırrı ve 28 refikinin, Bü
yük Millet Meclisinin tarihi teşekkülü olan 
23 Nisan 1336 tarihine kadar derecatı mulı-
telifede mahkûm olan eşhasın aflarma dair 
kanun teklifi, Evrakı işgal sahasında ka
lan mahkûmlarla maznunlar hakkında ka
nun lâyihası, Sülüsanı müddeti eezaiyele
rini ikmal eden mahkûminin aflarma ve 
işgal olunan mahaller ahalisinden maznun 
ve müttehem olan cünha ve cinayet erbabı 
haklarında hukuku umumiye dâvasının 
teciline dair kanun lâyihası hakkında 317: 

324,325,326 
5. — IJiyaneti vataniyeden dolayı Ağa-

beyli karyesinden İbrahim Bin Mehmed 
ve Havarik karyeli Musaoğlu Kerim ve 
Hoydustan yaylasından Mehmed Bin Hacı 
Süleyman'ın idamlarına ve 25 nefer refi
kinin aleddereeat mahkûmiyetlerine ait 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve hükmün ref'i hakkında 34*35 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Aksaray'da İşkil karyesinden Haeı Receb 

TALAR 



dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında £4 
20. — Hayaneti vataniyeden mahkum 

Konya'nın Kurbicedid mahallesinden Sa
raç. Hacı Dervişoğlu Âdil (veya Arif) ile 
biraderi Mustafa hakkındaki evrakı htik-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve hükmün rafine dair 4243 

Sayfa 
ve rüfekası hakkında Adliye Vekâleti tez
keresine dair 236 

7. — Hiyaneti vatan iyeden yedi sene 
küreğe mahkûm Ali Çavuş hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresine dair 236 

8. — Hiyaneti vataniyeden bir sene hap
se mahkûm Müezzinzade Bekir Efendi hak
kında Adliye Vekâleti tezkeresine dair 236 

9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-
siboğlu İbrahim ve rüfekası hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresine dair 236 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Akbaş mahallesinden Emîr'in AJımed ve rü
fekası hakkında Adliye Vekâleti tezkeresi
ne dair 

11. — Hiyaneti vataniyeden birer buçuk 
seneye mahkûm Söke'de Hancı Yanako vo 
Erselo hakkında Adliye Vekâleti tezkere
sine dair 

12. — Hiyaneti vataraiyeden mahkûm 
rrfalı Şaban (Sabo) Bin Ahmed hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresine dair 

13. — Hıyaneti vataniyeden üç sene 
müddetle küreğe mahkûm Akseki'nin Gö
dene karyesinden Mehmed Nuri hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresine dair 

14. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Değirmenci ^ Apostol ile zevcesi hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresine dair 

15. — Hiyaneti vataniyeden üç sene 
küreğe mahkûm Ermeni Papazı Ohannes 
hakkında Adliye Vekâleti tezkeresine dair 

16. — Hiyaneti vatandyeden mahkûm 
Ispartalı Istavri ve rüfekası hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresine dair 

17. — Hiyaneti vataniyeden dolayı on 
sene küreğe mahkûm Karaağaç kazasının 
Orta mahallesinden Halil İbrahimoğlu Ra
mazan hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve hükmün ref'i hakkında 

18. ̂ — Hiyan'eti vataniyeden maMrikıı 
Koçarlı nahiyesinin Keduşlu karyesinden 
Deştiban Halil hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
halkkmda 45:47, 

19. — Hiyaneti vaıtaniyedıen idama mah
kûm Konya'nın Dedemoğlu mahallesinden 
Hüseyin hakkındaki evrakın gönderildiğine 

21. — Hiyaneti vataniyeden idama m*b-
kûm Konya'nın Sungurlu mahallesinden 
Hacı Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 47:53 

236 

236 

22. — Hiyaneti vatanîye suçundan «de* 
mimesuüyetine karar verilmiş olan Hel* 
vacıoğlu Mehmed hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 43 

23. — Hiyaneti vataniyken m«hikûan 
Mülâzim Kemal Efendi ile rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkın
da 113 :U4 

24. -— Hıyaneti vatamiyeden maShikûan 
Saraç Hacı Devrişoğlu Mustafa hakkında-

„)gg ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 2Ç6 

25. — Hiyaneti v-ataauyeâen idama 
S2 mahkûm Konyalı Arap Hacı Tahir ile üçer 

sene kalebentliğe mahkûm refikleri hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği* 

g9 ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 43:44 
26- — Hıyaneti vataniyeden üç fleoe 

küreğe mahkûm Amasya'nın Mecidözü ka-
.);,r) zasınm Konur karyesinden îamailoğhı Be

kir hakkındaki evrakı hükmiyenin gön* 
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkere
si hakkında 44:46 

27. — Hiyaneti vataniyeden mafhkûm 
Seydişehir'in Çavuş karyesinden îsaoğul-
larından Ali mahdumu Osman ve İsmail 
oğlu Mehmed ve rüfekâsımn üçer sene kü
reğe konulması hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi ve haklarındaki hükmün ref iyie 

236 ahkâmı' umumiye dairesinde dâva rüyet 
olunmasına dair 33:34 

28. — Hiyaneti vataniyeden bir buçuk 
sene küreğe mahkûm Urfa'nın Kartuş k&r-

35 
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yeşilden. Ohanesoğlu Aboş hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresine dair 236 

29. — Karahisarı Sahib Mebusu Meh-
med Şükrü Beyin, hıyaneti vataniyeden 
dolayı fer'an zimethal olanlann afları 
hakkında kanun teklifi (2/376), Canik 
Mebusu Nafiz Beyin, istiklâl mahkemeleri, 
mahakimi nizamiye ve divanı harbler ta
rafından hiyaneti vataniyeden dolayı 
mahkûm edilen fer'an zimetluıl eşhasın 
aflarına dair kanun teklifi hakkında 
(2/375) 122:137,141,149,155 

30. — Konya hâdi&tei isyaniytsiinden do
layı hiyaneti vataniyeden on beşer sene 
küreğe mahkûm edilmiş olan Kasap Ah-
medoğlu Süleyman'la Hacı Mehmedoğlu 
Ahmed haklarındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve hük
mün ref'i hakkında 35:36 

31. — Konya hâdisei. iisyandyeisinte işti
rakinden dolayı hiyaneti vataniyeden mah
kûm Konya'nın Babıaksaray mahallesin
den Ekmekçi Hüseyinoğlu Seyid hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresine dair 236 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Adana ve havalisinde affı numu-
mi ilânına dair kanun lâyihası hakkında .16:21 

2. — Antalya Mebusu Halil ibrahim 
beyin, Matbuat Kanununun tadilfne dair 
kanun teklifi hakkında (2/317) 314 

3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun altmış ye
dinci maddesinin son fıkrasiyle altmış seki
zinci maddesinde gösterilen mukarreratm 
Memurin Muhakemat Encümeni tarafından 
rüyet edilmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/341) 205:208,259:261,275:279 

4. — Çıldır namiyle bir kaza -teşkiline 
dair kanun lâyihası hakkında 313 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Asker firarilerinin affına dair kanun 
teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası, izmit Mebusu Sırrı Beyin, Sülüsanı 
müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olanla
rın leyalii mübareke hürmetine affedil
melerine dair kanun teklifi hakkında 
(2/210) 317:324,325,326 

6. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Sülü-
sanı müddet cezadyeleırinî iltomail etmiş 
olanların Leyalii mübareke hürmetine «affe-
dfiMelerlne dair kanun. teklifi ihafakında 
(2/210) 317 $24,325,326 

7. — Yenice (nahiyesinin lâğviytt'e Ce-
beliatik namiyle yeniden bir kaza teşkiline 
dair kanun lâyihası hakkında . 313 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
• - ^ » 

1. — Taş Ocakları Nizamnamesine mü-
zeyyel kanun lâyihası hakkında 313 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 36 ncı maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair 314 

2. —• Divanı - Muhasebat kanunu lâyi
hası hakkında 313 

3. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun 
ibeşinci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasına dair 313 

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. —- Aydın Mebusu Emin Efendinin, 
Evkaf Nizamnamesinin 17 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/395) 161 

2. — Bitlis Mebusu Resul ve Edirne 
Mebusu Şeref beylerin, Ankara İstiklâl 
Mahkemesince rütbeleri refi ve askerlikten 
tard ve altı ay müddetle hapisleri karar-
gir olan Tabip Kaymakam Ziyaeddin Bey
le Hesap Memuru Bitlis'li Cemal Efendi
nin aflariyle rütbelerinin iadesine dair ay
rı ayrı kanun teklifleri hakkında (2/402, 
2/403) 289:292 

3. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Kanu
nu Cezanın 37 nci maddesinin tadiline daiıs» 
kanun teklifi hakkında (2/394) 161 

4. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Da
hiliye memurinine dair kanun teklifi hak
kında (2/379) 62 

5. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, İda
rei örfiyeye dair kanun teklifi hakkında 
(2/381) , 1 6 2 



Sayfa 
6. — Ertuğrul Mebusu Ha m di Beyle 

Erzincan Mebusu Emin Beyin, telgraf üc
retlerimin inıdİTİlimösi ha'kikındaki kanun 
teklifine dair (2/404) 287 

7. — Erzincan Mebusu Hüseyin Bey'-
in, Pülümür kazasına merbut Zahak na-
miyle bir nahiye teşkiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/396) 161:162 

8. — Gazianteb Mebusu. Abdürrahman 
Lâmi Efendinin, Gazianteb Evkaf idare
sinin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun mev
kii taltlbika vaiz'ma kadar, Meclisi Evkaf 
Encümenince idaresine dair kanun teklifi 
hakkında (2/408) 293:295 

9. — Gazianteb Mebusu Ali Ceııani Be
yin, Zürraııı ihtiyacı beytiyeleri için sarf 
edecekleri yaş sebze ve meyvanm üşürden 
istisna edilmelerine dair kanun teklifi 
hakkında (2/397) ' 162 

10. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Ted
risatı iptidaiye Kanununun on beşinci mad-
dei muaddel esinin ilgasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/378) 27:32 

11. — İstanbul Mebusu* Ali Rıza Beyin, 
Şühedayı; askeriyenin eytam ve eramiline 
tahsis olunacak maaşlar hakkındaki Ka
nun hükmünün tadiline dair kanun teklifi » 
hakkında (2/388) 61:62 

12. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi-
nin vekâlete tahviline dair kanun teklifi 
hakkında (2/389) 62 

13. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin, Varidatı hususiyei vilâyatm muha-
sebei hususiyelerce tahsil ve kabzı hakkında 
kanun teklifine dair (2/406) 280 

14. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
.Beyin, Ankara'da bir Mehterhane vücuda 
getirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/401) 287:288 

16. — Kütahya Mebusu Besim Atalay • 
Beyin, Ciheti askeriye elinde bulunan la
gar ve dermansız öküzlerin bilâbedel fakir 
köylülere verilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/399) 36 

16. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Eslihai memnuası müsadere edilenlerden ay
nı zamanda cezayı nakdî alınmasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/409) * 292:293 

17. — Kütahya-Mebusu Cemil Beyin, 
kış mevsiminde devairi resmiyeden öğle 
tatillerinin ilgasına dair kanun teklifi hak
kında (2/410) 288,289 

18. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
umum tüccar ve esnaftan harb istikrazı 
vergüsi tahsil edilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/390) 62:69 

19. -•- Lâzistan Mebusu hJsad Beyin, 
Meclisi idarelerden verilip de Şûrayı Dev
letçe tetkiki iâzımgelen mukarreratın Me
murin Muhakematı Heyetince tetkik edil
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/398) 161 

20. —- Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Ka
radeniz sevahiline hariçten ithal edilecek 
hububat ve dakikm muvakkaten Gümrük 
Resminden istisna edilmesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/411) 287 

21. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, 
Memurini dahiliyenin esbabı idariye dola-
yısiyle azledil memelerine dair kanun teklifi 
hakkında (2/396) 161 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Ted
risatı İptidaiye. Kanununun on beşinci mad-
dei muaddelesinin ilgasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/378) 121 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin, Ankara'da bir hukuk ve 
Kastamonu'da, bir tıbbiye mektebi küşadı-
na dair kanun teklifi hakkında (2/248) 
(Mükerrer) 121 

MUVAZENE! UMUMİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Adana Leylî Sultanisi ile Gazian
teb'deki Ticaret İdadisi için Maarif Vekâ
letinin 1337 bütçesine tahsisat ilâvesine da
ir kanun lâyihası hakkında 193:203,204, 

205,214,215 
2. —- Adana ve havalesi polis kadrosu 

için Emniyeti Umumiye bütçesine zamaim 
icrasına dair kanun lâyihası hakkında 142: 

149,154 
3. — Anadolu'da bir telsiz telgraf is

tasyonu tesisi için Posta Müdiriyeti Umu-



Sayfe 
MÜDAFAA! MILLIYE ENCÜMEN! MAZ

BATALAR! 
1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu

nunun 36 ncı maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihasına dair 314 

2. —Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
Asker Firarilerinin affına dair kanun 
teklifi hakkında 317:324,325:326 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendi 
ve rüfekasının, Seferberlik halinde ümera 
ve zâbitanın maiyetlerinde istihdam ede
cekleri neferlere dair kanun teklifi hak
kında (2/330) 314 

4. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Be
yin, efradı m üşümeden bedel ahzı hakkın-
dalki kanun teklifine dair (2/354) 121 

5. — Kütahya Mebusu Besim A/talay 
Beyin, Ciheti askeriye elinde bulunan la
gar ve dermansız öküzlerin bilâbede1] fakir 
köylülere verilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/392) 326:32i) 

Sayfa 
nıiyesi bütçesine zamaim icrası hakkında 
kanun lâyihasına dair 221:228,229,230 

4. —• Bağdad Demiryolları Komiserliği 
teşkilâtı masrafı olmak üzere Nafıa Vekâ
letinin 1337 senesi bütçesine zamaim icra
sına dair kanun lâyihası hakkında 151.154 

5. — Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi 
bütçesinin 151 nci faslının birinci memu
rin harcırahı maddesine 50 bin lira tahsisat 
itası hakkında kanun lâyihasına dair 5:11, 

11,12 

6. — Gazianteb Mebusu Ali Cemini Bey
le iki refikinin, Düşman istilâsından dolayı 
mutazarrır olan Gazianteb kasabası ahali
sine muavenet edilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/382) 21:26,42,61.78 

7. — Kütahya Mebusu Besim Ata lav 
Beyin, ciheti askeriye elinde bulunan lagar 
ve dermansız öküzlerin bilâbedel fakir köy
lülere verilmesine dair kamın teklifi hak
kında (2/392) 173:185,326:329 

8. — Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Maliye Vekâleti tez
keresine dair 166:173,185 

9. — Tınımı Jandarma Kumandanlığı 
bütçesine zam icrasına dair kanun lâyihası 
hakkında 149:151,154.156:157 

1. — Adana'nın Anavatan'a kavuşma
sından dolayı Belediye Riyasetinden mev
rut tebrik ve teşekkür ve Adana'ya davet 
telgrafı 115 

2. — Adana'nın istirdadından dolayı 
Antalya Belediye Riyasetinin tebrik tel
grafı 421 

3. — Adana'nın istirdadından dolayı 
Antalya'da mezun bulunan mebuslardan 
mevrut tebrik telgrafı 121 

4. —- Adana'nın istirdadı münasebe
tiyle Kulb Kaymakamlığından m evrat' 
tebrik telgrafı ' 235 

5. — Gazianteb'in istirdadından dola
yı Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesiy-

SiHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

• 1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Be
yin, Kazaatı sâyü amel hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/144) 314 

• ENCÜMENf MAHSUS MAZBATASİ 

1. — Heyeti Vekiienin salâhiyet ve va
zifesine dair Encümeni mahsusun kanun 
teklifi hakkında 4 :5 

le Mebus Şahin Efendiden mevrut teşek
kür telgrafı 286 

6. — Hükümet kuvvetleri tarafından is
tirdatları {lolayısiytte Adana ve Mersin Be
lediye Riyasetleri ile mahalli eşraf ve mu-
tebaranmdaıı mevrut teşekkür telgrafları 191:192 

7. — İstanbul Yorgancı esnafından 
Mehnıed Raşid Efendi tarafından Meclise 
bir Sancak hediye edildiğine dair Başku
mandanlıktan mevrut tezkere 324 

8. — Malta'dan avdet etmiş olan Diyar-
bekir Mebusu Feyzi Beyin teşekkür tel
grafı 192 

9. —- Menteşe Livası Meclisi Umumisin
den mevrut arzı tazimat telgrafı 219 

MUHTELİF EVRAK 
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10. — Ukrayna Sefiri Fronze Cenapla- Meclisine selâm ve tebrikâtını havi mek-

rmın, Ukrayna milletinin- Büyük Millet [ tubu 163:166 

SUALLER VE CEVAPLAR 
îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

1. •— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
ahvali maliye ve iktisadiye hakkında He
yeti Vekile Riyasetinden sual takriri 162 

Adliye Vekaletinden 

1. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, 
Adliye. Vekâletinden sual takriri 283 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin, hapsaneler hakkında Adliye Vekâle
tinden sual takriri 4.1 

3. — Ergani Mebusu Hakkı Beyin, Er
gani mahkemesi hakkında Adliye Vekale
tinden sual takriri 64 

4. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, ad
liye teşkilâtı hakkında Adliye Vekâletin
den sual takriri ve Adliye Vekili Refik 
Şevket Beyin şifahi cevabı 61,209:214 

Dahiliye Vekâletinden 

1. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, 
kendisini soyan eşkiyaya, Kağızman kay
makamlığına tâyin edilen Bayezid muha
sebecisi Bekir Sıdkı Efendi ve Bayezid 
Tahrirat Müdürlüğüne tâyin edilen 18 ya
şındaki bir çocuğa dair Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali 
Fethi Beyin tahrirî ve şifahi cevabı 193,243:246 

2. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 283 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
tüccardan Ali Riza ve Hacı Eyüb efendi
leri tevkif ettiren Ereğli Ahzı Asker Şube 
Reisi hakkında ne muamele yapıldığına 
dair suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Be
yin şifahi cevabı 64,247 

4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Ankara vilâyetine ve Belediyesine 
dair sualine Dahiliye Vekili Ali Fethi Be
yin şifahi cevabı 120:121,252:259 

5. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin. 
Bartın Kaymakamı hakkındaki suali ve 

Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin şifahi 
cevabı 247:248 

6. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey
le arkadaşlarının, Elâziz Valii Sabıkı Ab-
dülkadir Beyle Jandarma Alay Kuman
danı Hamdi Bey hakkında Dahiliye Vekâ
letinden sekiz maddelik suali 248:250 

7. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, 
Hapsaneler hakkındaki sualine Dahiliye 
Vekili Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 41,250:251 

8. — Ergani Mebusu Emin Beyin, Da
hiliye müsteşarı Haınid ve idarei mahal
liye müdürü Münir beylere verilen har
cırahlara ctair sualine Dahiliye Vekili Ali 
Fethi Beyin, şifahi cevabı 248 

9. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, 
Ankara şehrinin temizliğine dair sualine 
Dahiliye Vekili Fethi Beyin şifahi cevabı 252:259 

10. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Dahiliye Vekâletinden sual takriri 324 

11. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Ana
dolu için yapılan Rum - Pontus propa
gandası hakkındaki sualine Dahiliye Ve
kili Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 238:24i, 

241:242 
12. — İzmit Mebusu .Sırrı Beyin, Yu

nan askeri tarafından tahribedilmiş olan 
İzmit livasının imarı için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair suali ve Dahiliye 
Vekili Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 237:238, 

238:241,241:242 
13. — Karesi • Mebusu Abdülgafur 

Efendinin, Ankara iptidai mekteplerine 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 272 

14. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Da
hiliye Vekâletinden sual takriri 313 

15. — Van Mebusu Hasan Sıddık Be
yin, Zeylânderesi nahiyesinden alınan ağ
nam hakkında Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 235 

16. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Dâhile sevk edilen Hıristiyanlar 
hakkında Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 33 
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Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Be
yin, İstiklâl Madalyası hakkında Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinden sual 
takriri o 13 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Be
yin, Nihad Paşa hakkında Erkânı ^Harbi
yei Umumiye Riyasetinden sual takriri 373 

Hariciye Vekâletinden 

1. — îzmir Mebusu Mahmud Esad Be
yin, Hariciye Vekâletinden sual takrir,i 324 

2. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, 
istanbul Hükümetince satılan eşyaya da
ir Hariciye Vekâletinden sual takriri 141 

3. — Menteşe Mebusu Doktor Tevfik 
Rüşdü Beyin, mesaili hariciye hakkında 
Hariciye Vekâletinden sual takriri 283 

İktisat Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, ahvali maliye ve iktisadiye hakkında 
İktisat Vekâletinden sual takriri 162 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin, ahvali ziraiyeye dair İktisat Vekâle
tinden sual takriri 41 

3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Be
yin, kömür madenleri hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takriri 313 

4. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin, Denizli'deki, Pandozopalos'un fab-
rikasiyle Kilikya'nm işgali esnasında 
Pozantı ve Bilemedik ve Kelebek istas
yonlarına indirilen mirî alât ve edevat 
hakkında İktisat Vekâletinden sual tak
riri 82:84 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
İktisat Vekâletinden sual takriri 283 :284 

6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle 
Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyin, Adana'-
daki fabrikalar hakkında İktisat Vekâle
tinden sual takriri .193 

7. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Ereğli kömür havzasındaki amele hak
kında İktisat Vekâletinden sual takriri 272:273 

8. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen

dinin, mesaili iktisadiye hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takriri 

Maarif Vekâletinden 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
inas mekteplerine dair Maarif Vekâletin
den sual takriri 

2. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin, Ankara iptidai mekteplerine dair 
Maarif Vekâletinden sual takriri 

Sayfa 

283 

141 

272 

162 

Maliye Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
ahvali maliye ve iktisadiye hakkında Ma
liye Vekâletinden sual takriri 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Müdafaai Milliye ambarlarında bulunan 
tiftik ve patatesin ziyadan vikaya edilme
sine dair suali ve Maliye Vekili Hasan Be
yin tahrirî cevabı 192:193 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin, Denizli'deki, Pandozopalos'un fabri-
kasiyle Kilikya'nm işgali esnasında Pozan
tı ve Bilemedik ve Kelebek istasyonlarına 
indirilen mirî alât ve edevat hakkında, Ma
liye Vekâletinden sual takriri 82 :84 

4. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, 
İstanbul Hükümetince satılan eşyaya dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri 141 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

J. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin Mü
dafaai Miilliyeden sual takriri 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
tüccardan Ali Rıza ve Hacı Eyüb efendi
leri tevkif ettiren Ereğli Ahzı Asker Şu
besi Reisi hakkında ne muamele yapıldı
ğına dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 

3. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
İstiklâl Madalyası hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takriri 

4. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Nihad Paşa hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Müdafaai Milliye ambarlarında bulunan 

283 

64 

313 

273 
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tiftik ve patatesin ziyadan vikaye edilme
sine dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 36 

6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Denizli'deki, Pandozopalos'un fabrikasiyle 
Kilikya'nm işgali esnasında Pozantı ve Bi
lemedik ve Kelebek istasyonlarına indiri
len mirî alât ve edevat hakkında Müda
faa! Milliye Vekâletinden sual takriri 82 :84 

7. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya'da mütaahhidini askeriyenin 
matlubatı hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden sual takriri 32 

8. — Muş Mebusu Hacı Ahmet Haindi 
Efendinin ciheti askeriyece satılan hayvan
lar hakkında Müdafaai Milliye Vekâletin
den sual takriri 193 

9. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, şimdiye kadar cibayet edilen tekâ
lifi milliyenin ne miktara baliğ olduğuna 
dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 11 (î 

Nafıa Vekâletinden 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Bevin. 

Sayfa. 
Denizli'deki Pandozopalos'un fabrikasiyle 
Kilikya'nm işgali esnasında Pozantı ve Bi
lemedik ve Kelebek istasyonlarına indin- . 
len mirî alât ve edevat hakkında Nafıa 
Vekâletinden sual takriri 82:84 

Sıhhiye Vekâletinden 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin. 
Sıhhiye Vekâletinden sual takriri 313 

2. — İzmit Mebusu Haindi Namık Be
yin. Sıhhiye Vekâletinden sual takriri 324:325 

Şer'iye Vekâletinden 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin. Evkafı Celâliye, Bay ramiye ve Bek-
taşiyeden niçin hesap aranmadığına, mer
kez ve mülhakattaki kadro yolsuzluğuna, 
Umum Şer'iye ve Evkaf işlerinden iki se
neden beri Meclisin haberdar edilmediği
ne ve Şer'iye Vekâleti muamelâtında yeni
lik görülmediğine dair Şer'iye Vekâeltin-
den sual takriri 235 

2. — Erzurum Mebusu Nusret Efendi
nin. Ser'ive Vekâletinden sual takriri 3i: 

TAKRİRLER 
Ankara (Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 

arkadaşları) 
1. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazi

fesine dair encümeni mahsusça tanzim edil
miş olan kanun teklifinin İcra Vekillerinin 
sureti intihabı ve TJeyeti Vekile Reisinin 
Meclisçe tasdiki noktasından da tekrar tet
kik edilmek üzere Kanunu Esasi Encüme-
niyle encümeni mahsusa havale edilmesine 
dair 4:5 

Antalya (Kasih Ef.) 
2. — Beynelmilel Salibiahmer Murahha

sı Mösyö Şeri'nin Anadolu'da Yunan me
zalimine dair neşredilen raporunun muh
telif lisanlara tercüme edilerek neşri hak
kında 162:163 

Aydın (Emel Ef.) 
3. — Aydın muhacirinine yardım edil

mesine dair 36 
4. — Aydın ve Nazilli'deki Yunan me

zalimine karşı Dahiliye ve Hariciye Vekâ-
letlerince tedbir ittihaz edilmesine dair 268 

5. — Hıyaneti vataniye ınücrinıininden 
bir kısmının affı hakkındaki kanun teklif
leri üzerine Adliye Encümenince tanzim 
edilmiş olan teklifin ruznameye alınması
na dair (2/375, 2/376) 36:37 

Burdur (Mehnıecl Akif B. ve arkadaş
ları) 

6. — İstanbul'daki fezahati ahlâkıyeye 
karşı Büyük Millet Meclisince bir beyanna
me neşredilmesine dair 268:271 

Diyarbekir (Kadri II.) 
7. — Ankara şehri dâhilinde posta ih

dasına dair 219 
8. — Meclise bir Sancak hediye eden 

Mehnıecl Raşid Efendinin takdirname ile 
taltifine dair 325 

Canik (Nafiz B. ve arkadaşları) 
9. — Sabık Maarif Vekili zamanındaki 
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yolsuzlukları tahkik için beş kişilik bir heyet 
intihabedilmesine dair 203 

Ergani (Sırrı B. ve rüfekası) 
10. — Çemişgezek - Elâziz yolunun ta

mir ettirilmesine dair 121,242:243 
11. — Palu kasabasındaki Murat köprü

sünün tamir ettirilmesine dair 121 
Erzincan (Hüseyin B.) 
12. — Tercan - Erzincan - Sivas tariki

nin tamiri için 1338 senesi Nafıa bütçesine 
para konulmasına dair 219:220 

Erzurum (Durak B.) 
13. — Müfettişi Umumilik kanun lâyi

hasının eneüımienden celbiyle ruznameye 
alınmasına dair 21 

Erzurum (Nûsret Ef.) 
14. — Harbi Umumi esnasında Erzurum'

da Ordu Kumandam bulunan M alını ud Kâ
mil Paşa tarafından yıktırılan vakıf ine-
bani hakkında 268 

115. — Serum tatbikatında askerî bay
tarların da tavzif edilmesine dair 192 

(razianteb (Ali Cenanı B.) 
16. — Düşmandan istirdadedilen ve edi

lecek olan mahaller ahalisine muavenet 
hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
tefsirine dair - 61 

İstanbul (Ali Kıza Beyle arkadaşları) 
17. - Kütaihya Me'bıtşu Besini Ata kıy 

Beyin, ciheti askeriye elinde bulunan lagar 
ve dermansız Öküzlerin bitâb'edel fakir köy
lülere veril'mesine dair kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair (2/392) 63:64 

Kars (Fahreddin B. ve rüfekası) 
18. - T a ş r a mektepleri için 1338 se-

Sayfa 
nesi bütçesine para konulmasına dair 192 

Karesi (Hasan Basri B.) 
19. — Halk ve ashabı mesalihe sııimua

mele yapan memurların tecziye edilmesine 
dair 42 

Mersin (Salâhuddin B.) 
20. — - Adana ve havalisinde işgalden 

mütevellit zarar ve ziyanın tesbiti için 
bir komisyon teşkiline dair * 268 

211. —- Heyeti Vekilenin salâhiyet ve' 
vazifesine dair olan kanun teklifinin Encü
meni mahsusa iadesine daiir 4 

22. —• Ordudaki hayvan zayiatını tet
kik etmek ve tahkikatı teşrîiyede bulun
mak üzere Meclis dahilindeki erbain ilıtısa-
sattan bir heyet intihabedilmesine dair 182,185 

Van (Haydar B. ve Lâzistan Enad B.) 
23. — Ankara'ya gelen Ukrayna Heyeti

ne Mecliste alenen beyanı teşekkür edilme
sine dair 237 

Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
24. — Rüsumat İdaresinde vâki olan 

suiistimalin tahkikiyle neticesinden Mecli
se malûmat verilmesine dair 173 

25. — Sanayi mektebinin dört odasının 
tahliye ettirilmesine dair 115:116 

26. — Yozgad isyanı müşevvikleri hak
kında-yeniden tahkikat icrasiyle faili aslile
rinin İstiklâl Mahkemesine teslim edilme
sine dair 54:58 

Yozgad (Süleyman Sırrı ve Rıza B.) 
27. — Yozgad zürramdan talebedilen * 

zahire bedelinin zürram Hükümetten olan 
matlubatma mahsubedilmesine dair 284:286 

TEKLİFLER 
Antalya (Halil İbrahim B.) 
1. — Matbuat Kanununun tadiline dair 

(2/317) 314 
Aydın (Emin Ef.) 
2. — Evkaf Nizamnamesinin 17 nci 

maddesinin tadiline dair (2/395) 161 
Aydın (Esad Ef.) 
3. — Söke kazasında açılmış olan I)a-

ı-üleytamm masarifi mübremesine medar 
olmak üzere Sıhhiye Vekâleti bütçesine al
tı bin lira konulmasına dair (2/420) 283 

Biga (Mehmed B.) 
4. — Ankara'da bir şoför mektebi kü-

şadınadair (2/413) 234 

Bitlis (Resul B.) 
5. — Ankara istiklâl Mahkemesince 

rütbeleri refi ve askerlikten tard ve altı 
ay müddetle hapisleri karargir olan Tabip 
Kaymakamı Ziyaeddin Beyle Hesap Me
muru Bitlis'i! Cemal Efendinin aflariyle 
rütbelerinin iadelerine dair (2/403) 82,289:292 
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Bolu (Şükrü B.) 
6. — Arazi Kanununun 20 nci madde

sine müzeyyel kanun teklifi <2/414) 234 
7. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

nun altmış yedinci maddesinin son fıkrasiy-
le altmış sekizinci maddesinde gösterilen mu-
karreratın Memurin Muhakemat Encümeni 
tarafından rüyet edilmesine dair (2/341) 205: 

208,259:261,275:279 
Canik (Nafiz B.) 
8. — İstiklâl mahkemeleri ve mahkemei 

nizamiye ve divanı harbler tarafından hiya-
neti vataniyeden dolayı mahkûm edilen 
t'er'an zimethal eşhasın affına dair (2/375) 65: 

76,77,85:103,103:107,122:137,141,149,155 
9. —- Kanunu Cezanın 37 nci maddesi

nin tadiline dair (2/394) 161 
10. — Şûrayi Devletin Memurin ilıı ha-

kematına mutâallik vazaifinin sureti ifası 
hakkındaki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna -
bir zeyil yapılmasına dair (2/418) 275 

Canik (Şükrü B.) 
11. — Kibrit ve sigara kâğıdı İstihlâk 

resimlerinin sureti cibayetine dair (2/412) 234 
Edirne (Şeref B.) 
12. — Ankara istiklâl Mahkemesince 

rütbeleri refi ve askerlikten tard ve altı ay 
müddetle hapisleri karargir olan Tabip 
Kaymakamı Ziyaeddin Beyle Hesap Me
muru Bitlis'li Cemal Efendinin aflariyle 
rütbelerinin iadelerine dair (2/402) 82,289:292 

13. — Dahiliye memurinine dair (2/379) 62 
14. — Idarei örf iyeye dair (2/381) 162 
(Encümeni Mahsus) 
15. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve Na

zif esine dair 4:5 
Ertuğrul (Osmanzade Hamdi B. ve 

Erzincan Emitt>B.) 
16. — Telgraf ücretlerinin indirilmesi 

hakkında (2/404) ' 84:85 
Ergani (Sırrı B. ve 28 arkadaşı) 
17. — Büyük Millet Meclisinin tarihi 

teşekkülü olan 23 Nisan 1336 tarihine ka
dar derecatı muhtelifede mahkûm olan eş
hasın aflarnıa dair (2/405) 117,317:324,325,326 

Erzincan (Hüseyin B.) 
18. — Pülümür kazasına meribut Zahak 

karyesinin nahiyeye tahvili hakkında 
(2/399) 61,161 :1«2 

: Sayfa. 
Erzurum (Salih Ef.) 
19. — Asker firarilerinin affına dair 317:324, 

325,326 
20. — Belediyeler tarafmıdasn celibedile-

eek eczayi tıbbiyenin Gümrük Resminden 
Aroai'jyetine dâir (2/407) 141 

21. — Mahıkûminden bâzılarının haikı-
yei müddeti cezaiyelerinin affı hakkında 
(2/318) 317:324,325,326 

Erzurum (Salih Ef. ve rüfekast) 
22. — SefeHberlÜk hallinde ümera ve za

bitinin maiyetlerinde istihdam edecekleri 
neferlere dair (2/330) 314 

Gazianteb .(Abdurrahman Lâmi Ef.) 
23. -T— Gazianteib EVkaf İdaresinin -

Teşkilâtı Esasiye Kanununun mevkii tat-
ıbifca vaz'ına kadar - Meclisi Evikatf Encü
menince idare edilmesine dair (2/408) 219,293: 

295 
Gazianteb (Ali Cenanı B. ve iki refiki) 
24. — Düşman istilâsından dolayı mu

tazarrır olan Gazianteb kasabası ahalisine 
muavenet edilmesi hakkında (2/382) 21:26,61,78 

Gazianteb (Ali Cenanı B.) 
25. — Züt-ram ihitiyaeatı beytiyeieri 

için sarf edecekleri yaş sebze ve meyvanın 
üşürden istisnalarına dair (2/397) 61,162 

Gelibolu (Celâl Nuri B.) 
26. — Heyeti Vekiilenim sureti intihabı

na ve Kanunu Esasi ile Nizamnamei Dahilî 
encümenlerinin faaliyet ve mesaisine dair 
(2/422) * 308 

tçel (Ali Ef.) 
27. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 

on beşinci maddei muaddelesinin ilgasına 
dair (2/378)' 27:32,121 

İstanbul (Âli Rıza B.) 
28. — Şühedayı askeriyenin eytamı ve 

eramiline tahsis olunacak maaşlar hakkın
daki Kanun hükmünün tadiline dair 
(2/388) v 61:62 

îzmit (Sırrı B.) 
29. — Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti • 

Umumiyesinin vekâlete tahviline dair 
(2/389) 62 

30. — Sülüsam müddeti cezaiyelerini 
ikmal etmiş olanların leyalii mübareke hür
metine affedilmelerine dair (2/210) 317:324 

325,326 
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Karahisarı Sahib (Mehmed Şükrü B. ve 
rüfekası) 

31. — Hıyaneti vataniyeden dolayı 
fer'an zimethal olanların afları hakkında 
(2/376) 65:76,77,85:103,103:107,122:137,141, 

149,155 
Karesi (Abdülgafur Ef.) 
32. —. Varidatı 'hususiyei vil'âyatm mu-

hasebei hıısusiyelerce tahsil ve kabzı hak
kında (2/406) 117,289 

Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
33. — Ankara'da bir hu'kük ve Kasta

monu'da bir tıbbiye mektebi küşadma dair • 
(2/248) (Mükerrer) 121 

Kastamonu (Dr. Suad B.) 
34. — Efradı Müslimeden bedel ahzı 

hakkında (2/354) 121 
35. — Kaza a ti sâyü anı el haikkuıda 

(2/144) 314 
Kütahya (Besim At ala/y B.) 
36. — Arikara'da bir Meflıteıfaane vücu

da getirilmesine dair (2/401) 82,287:288 
37. — Ciheti askeriye elimde bulunan la

gar ve dermansız öküzlerin bilâbedel fakir 
köylülere verilmesine dair (2/392) 36,173:185, 

326:329 
Kütahya (Cemil B.) 
38. — E si illi ad nıemnuası müsadere edi

lenlerden aynı zamanda cezayı nakdî alın
masına dair (2/409) 219,292:293 

39. — Kış mevsiminde devairi resmiye
ti en öğle tatillerinin ilgasına dair (2/410) 219, 

288:289 
40. — Umıum tüccar ve esnaftan harib 

istikrazı vergisi tahsil edilmesine dair 
(2/390) 62:69 

41. Yoz-gad Sancağı namının ası] 

Sayfs 
Türkçe ismi olan (Bozok) tesmiyesine dair 
(2/415) 234 

Kütahya (Ragıb B.) 
42. -*- Ziraat maikinalarında istimal edil

mek üzere hariçten celbolunacak benzin, 
benzol, petrol, mazot, maden kömürü ile 
makina yağları ve damızlık ve çift hayva
natı ve sairenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair (2/416) 279 

Lâzistan (Esad B.) 
43. — K-a-raideniz ısevahiline hariçten it

hal edilecek hububat ve dakikm muvakka
ten Gümrük Resminden istisna edilmesine 
dair (2/411) 234,287 

44. — Meclisi idarelerden verilip de 
Şûrayı Devletçe tetkiki lâzımgelen mu-
karrcratın Memurin Muhakenıatı Encü
menince tetkik edilmesine dair (2/398) 61,161 

45. — Memurin Muhakemat Kanununa 
biı- maddei müzeyyele ilâvesine dair 
(2/119)' 275 

Lâzistan (Osman B.) 
46. — Memurini Dahiliyenin esbabı ida

riye dol ayı siy k̂  azledilmemesine dair 
(2/396) 16,161 

47. — 16 Mart 1336 işgalini mütaaikıp 
İngilizler tarafından Malta'ya sevk olunan 
erkân, ümera ve zâbitan ile memurini mül
kiyeden İstanbul Hükümetince maaşları 
kat'edilenlerin Malta'da bulundukları müd
dete ait maaşlarının itasına dair (2/400) 4 

Malatya (Stdkt B. ve rüfekası) 
48. — Oer'aimi âdiye aıshaibımn affı 

halkikınıda (2/320 mükerrer) 317:324,325,326 
Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
49. — Meclisi Âlide hulıınia'n «bütün en

cümen rücsasından bir Heyeti Vekile teş
kiline dair (2/417) 265:266 

TEZKERELER 
ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

• 1. — Akşehir hâdisei isyaniyesinden do
layı on bir sene hapse mahkûm Reis kar
yesinden Alioğlu Nuri ve dokuz arkadaşı 
hakkında 296 

2. —- Casusluğa teşebbüs suretiyle hi-
yaneti vataniyeden dolayı Bozkır'ın Ekişe 

karyesinden Receb'in on sene küreğe konul
ması hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair " 33 

3. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Akbaş mahallesinden Emir'in Ahmed ve 
rüfekası hakkında 236 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm. 
Hasiboğlu İbrahim ve rüfekası hakkında 236 
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5. — Hıyaneti vataniyeden birer buçuk 
seneye malıkûm Söke'de Hancı Yanako ve 
Erselo hakkında 236 

6. — Hıyaneti vataniyeden bir sene hap
se mahkûm Müezzinzade Bekir Efendi hak
kında 236 

7. — Hıyaneti vaıtaıniyeden mahkûm 
Sarat* Hacı Dervişoğlu Mustafa hakkındaki 
evrakı hiikmiyenin gönderildiğine dair 266 

8. — Hıyaneti va-tanijyeden idama .mah
kûm Konya'nın Sungurlu mahallesin
den Hacı Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki 
evrakı hiikmiyenin gönderildiğine dair 47:53 

9. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'nın Dedemoğlu mahalle
sinden Hüseyin hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair 54 

10. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Seydişehir'in Çavuş kaıyesinden tsaoğul-
J arından Ali mahdumu Osman ve îsma-
iloğlu Mehmed ve rüfekasının üçer sene 
küreğe konulması hakkındaki evrakı 
liükmîyeınin gönderildiğine dair 33:34 

11. — Hıyaneti valtanJiyeden dolayı on 
sene küreğe mahkûm Karaaağaç kazası
nın Orta mahallesinden Halil îbrahimoğ-
lu Ramazan hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair 35 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahlkûrn 
Koçarlı nahiyesinin Keduşlu karyesin
den Deştiban Halil hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair 45:47,236 

13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
îspartalı tstavri ve rüfekası hakkında 236 

14. — Hıyaneti vataniyeden mahikûm 
Aksaray'da îskil karyesinden Hacı Re-
ceb ve rüfekası hakkında 236 

15. — Hiyaneti vataniyeden üç sene 
müddetle küreğe mahkûm Akseki'nin Gö
dene karyesinden Mehmed Nuri hakkın
da 236 

16. — Hiyaneti vataniyeden yedi sene 
küreğe mahkûm Ali Çavuş hakkında 236 

17. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Mülâzim Kemal Efendi ile rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 113:114 

18. — Hiyaneti vataniyeden üç sene 
küreğe mahkûm Amasya'nın Mecidözü 

Sayfa 
kazasının Konur karyesinden İsmailoğlu 
Bekir hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 44:45 

19. — Hiyan«ti vataniyeden bir buçuk 
•sene küreğe mahkûm Urfa'nın Karkuş 
karyesinden Ohanesoğlu Aboş hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 141, 

236 
20. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Değirmenci Apostol ile zevcesi hakkında 82 
21. ~ Hyaneti vataniyeden üç sene 

küreğe, mahkâm Ermeni Papazı Ohannes 
hakkında 82 

22. — Hiyaneti vataniye suçundan 
ademimesuliyetine karar verilmiş olan 
Helvaeıoğlu Mehmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 43 

23. — Hiyaneti vataniyeden idama. 
mahkûm Konyalı Arap Hacı Tahir ile 
üçer sene kalebentliğe mahkûm refikleri 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 43:44 

24. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Kurbicedid mahallesinden Sa
raç Hacı Dervişoğlu Âdil (veya Arif) ile 
biraderi Mustafa hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 42-43 

25. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Urfalı Şaban (Sabo) bin Ahmed hak
kında 236 

26. — Hiyaneti vataniyeden dolayı 
Ağabeyli keryesinden İbrahim bin Meh
med ve Havarik keryeli Musaoğlu Kerim 
ve Hoydustan yaylasından Mehmed bin 
Hacı Süleyman'ın idamlarına ve 25 nefer 
refikinin aledderecat mahkûmiyetlerine 
ait evrakın gönderildiğine dair 34:35 

27. — Konya hâdisei isyaniyesinden 
dolayı hiyaneti vataniyeden on beşer se
ne küreğe mahkûm edilmiş olan Kasap 
Ahmedoğlu Süleyman'la Hacı Mehmed-
oğlu Ahmed haklarındaki evrakın gönde
rildiğine dair ' 35:36 

28. — Konya hâdisei isyaniyesine işti
rakinden dolayı hiyaneti vataniyeden 
mahkûm Konya'nın Babıaksaray mahalle
sinden ekmekçi Hüseyinoğlu Seyid hak
kında 236 
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ICRA VEKILLERI HEYETI RIYASETI 
TEZKERELERI 

Tefsir talepleri 

1. — Askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin (Mahkûm ümera 
ve zâbitan ailelerine maaş tahsisi hakkın
daki Kanun) tefsir edilmesine dair 82 

2. — Sinob 'da tersane namiyle mevcut 
mahallin mahallî belediyesine terkine dair 
kanunun tefsiri hakkında 82 

KAYSERİ İSTİKLÂL MAHKEMESİ RİYA-
YETİ TEZKERESİ 

1. — Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının afları hakkındaki Kanunun 
tefsir edilmesine dair 286 

KONYA İSTİKLÂL MAHKEMESİ RİYASE
TİNDEN 

1. — Af Kanununun dördüncü madde
sinin tefsir edilmesine dair 313 

KOÇGİRİ TAHKİK HEYETİ TEZKERELERİ 

1. — Heyetçe muamelâtı mütaakıbe 
ile iştigal edileceğine dair 246:247 

2. — Koçgiri Tahkik Heyetinin Ümra
niye'den Zara'ya avdet ettiğine dair tel
graf 121 

3. — Koçgiri Heyeti tahkikıyesindeıı 
iiıevrult telgraf 192,219 

4. — Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi âza
sından bir kısmının Ankara'ya hareket et-

Seyfa 
tiklerime dair telgraf 314 

5. — Koçgiri hâdisesiiylie alâtkadar eş
hasa ait evrakm Sivas Müddeiumumiliğine 
tevdi edildiğine ve Samsun tahkikatına 
iştirak etmekte mazur olduklarına dair 
Koçgiri Heyeti Tahkikiyesinden mevrut tel
graf ' * 246 

0. — Koçgini Heyeti Tahkikıtyesinin 
Zara. ve Ümraniye'ye muvasalat ettikle
rine dair iki telgraf 114:115 

MALİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Münhasıran gümrük muamelâtını 

teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında 141,166:173,185,2O4,205, 

216 

MEMURİN MUHAKEMAT ENCÜMENİ 
RİYASETİ TEZKERESİ 

1. — Eskişehir sabık muhasebecisi Sa
lih Bey hakkındaki tevkif kararı münase
betiyle olbaptaki kanunun tefsiri hususun
da Memurin Muhakemat Encümeni ile He
yeti arasında zuhur eden ihtilâfın Heyeti 
Umıımiyede halledilmesine dair .VÎ08 :312 

NAFIA VEKÂLETİ TEZKERESİ 

1. — Ergani Mebusu Sırrı Beyle arka
daşlarımı, Cemişgezek - Elâziz yolunun tür 
mir ettirilmesine dair temenni takririne 
cevaben Nafıa Vekâletinden mevrut tez
kere 242:243 
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ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

Sayfa 
1 . X I I . 1337 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
3 . X I I . 1337 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
5 . X I I . 1337 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
6 . X I I . İ 3 3 7 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
8 . X I I . 1337 tarihli 

120 

121 

122 

123 

124 

nci 

nci 

nci 

ncü 

ncü 

İçtima 

İçtima 

İçtima 

İçtima 

içtima 

2:3 

15 

40.41 

60:61 

zaptı sabık hulâsası 80:81 
i). X I I . 1337 tarihli 125 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 120 
(127-128 nci Içtimalar hafi.) 
17. X I I . 1337 tarihli 129 ncu içtima 

zaptı sabık hulâsası 140 

Sayfa 
19 . X I I . 1337 tarihli 130 ncu İçtima 

zaptı sabık hulâsası ' 160:161 
2 0 . X I I . 1337 tarihli 131 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 190:191 
22. X I I . 1337 tarihli 132 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 218:219 
24. X I I . 1337 tarihli 133 ncü İçtima 

zaptı sabık hulâsası 233:234 
(134-135 nci içtimalar hafi.) 
29. X I I . 1337 tarihli 136 nci içtima 

zaptı sabık hulâsası 264:265 
3 1 . X I I . 1337 tarihli 137 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 282:283 
(139 ncu inikat hafidir.) 
2 .1 .1338 tarihli 138 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 307:308 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdülgafur Ef. (Karesi) - İstanbul'da

ki fezahati ahlâkiyeye karşı Ankara'da bir 
beyanname neşredilmesine dair takrir mü
nasebetiyle 269,270 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - Eski
şehir Muhasebecisi Salih Sabri Efendinin 
tevkifi hususunda Memurin Muhakemat 
Heyetiyle Encümeni arasında çıkan ihtilâ
fa dair mazbata münasebetiyle 308 

— 4 Temmuz 1337 tarihli Şûrayı Dev
letin Memurin muhakematma mütaallik 
vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 277 

Abdürrahman Lâmi Ef. (Gazianteb) -
Gazianteb Evkaf İdaresi hakkındaki tekli
fin reddine dair Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle 294,295 

Ali B. (Karahisan Sahib) - Ciheti aske
riye emrinde bulunan lâğar hayvanatın bi-
lâbedel muhtacini zürraa itası hakkın
daki Kanun münasebetiyle 328 

Ali Cenani B. (Gazianteb) - Gazianteb 
ahalisine muavenet hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 23 

Ali Fethi B. (İstanbul, Dahiliye Ve
kili) - Anadolu içinde yapılan Rum - Pon-
tüs propagandası hakkındaki suale cevabı 238, 

239,241 
— Ankara Belediyesine dair suale ce

vabı 252,253,255,257,259 
— Bartın Kaymakamı hakkındaki sua

le cevabı ( 248 
— Bayezid Mebusu Şevket Beyin, eşki-

yaya, Kağızman Kaymakamına ve Bayezid 
Tahrirat Müdürüne dair suali münasebe
tiyle 245,246 

— Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi büt
çesinin memurin harcırahı maddesine otuz 

Sayfa 
bin lira tahsisat itası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 6,7,8 

— Dahiliye Müsteşarı Hâmid ve İdarei 
Mahalliye Müdürü Münir beylere verilen 
harcırahlar hakkındaki suale cevabı 248 , 

— Emniyeti Umumiye bütçesine zama-
im icrasına dair Kanun münasebetiyle 142,143, 

144,146,147 
— Hapisaneler hakkındaki suale cevabı 251 
— Tüccardan Ali Rıza ve Hacı Eyüb 

efendilerin tevkifi sebebinin bildirilmesine 
ve Ereğli Şube Reisine dair suale cevabı 247 

— Yunanlılar tarafından tahribedilmiş 
olan İzmit livasının imarı için ne düşünül
düğüne dair İzmit Mebusu Sırrı Beyin sua
line cevabı 237,238 

Ali Rıza B. (İstanbul) - Ciheti askeriye 
emrinde bulunan lâğar hayvanatın bilâ be
del muhtacini zürraa itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 182,327,328 

— Pandazopulos fabrikasiyle Kilikya'-
nm işgali esnasında Pozanti ve Bilemedik 
istasyonlarına indirilen mirî âl ât ve edevat 
hakkındaki takrir münasebetiyle 83 

Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki) - Em
niyeti Umumiye bütçesine zamaim icra
sına dair B^anun münasebetiyle 143 

— Eskişehir Muhasebecisi Salih Sab
ri Efendinin tevkifi hususunda Memu
rin Muhakemat Heyetiyle Encümeni ara
sında çıkan ihtilâfa dair mazbata müna
sebetiyle 312 

— Fransızlar tarafından tahliye edil
miş yerlerde affı umumi ilân edilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 18 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 93,97,104,305,122,123,124,125 
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— Sülüsani müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûminin aflarma ve işgal 
olunan mahaller ahalisinden maznun ve 

Sayfa| 
müttehem olan cünha ve cinayet erba
bı haklarındaki hukuku umumiye dâva
sının teciline dair Kanun hakkında 

Sayfa 

322 

B 
Behçet B. (Kângırı) - Emniyet Umu

miye bütçesine zamaim icrasına dair Ka
nun münasebetiyle 145 

— Sülüsani müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûminin aflarma ve işgal 
olunan mahaller ahalisinden maznun ve 
müttehem olan cünha ve cinayet erbabı 
haklarındaki hukuku umumiye dâvası
nın teciline dair Kanun hakkında 319 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Adana 
Leyli Sultanisi ile Gazianteb'deki Tica
ret İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 199 

— Ciheti askeriye emrinde bulunan 
lâğar hayvanatın bilâbedel muhtacini 
zürraa itası hakkındaki Kanun münase
betiyle ^ 174,184 

— Nafıa bütçesine zamaim icrasına 
dair Kanun münasebetiyle 153 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 
13 ncü maddesinin ilgasına dair teklif 
münasebetiyle 29,30,121 

Burhanettin B. (Maliye Vekaleti Va
ridat Müdürü Umumisi) - Münhasıran 
Gümrük muamelâtını teftiş için Maliye 
Vekâletinde dört müfettişlik ihdası hak
kındaki Kanun münasebetiyle 169,170 

Celâlettin Arif B. (Erzurum) - Ci
heti askeriye emrinde bulunan lâğar hay
vanatın bilâbedel muhtacini zürraa itası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 177,178 

— 4 Temmuz 1337 tarihli Şûrayı Dev
letin Memurin muhakematına mütaallik 
vazaifinin sureti ifası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 277 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 85,86 

— Hiyaneti vataniyeden , mahkûm 
Konya'nın Sungurlu mahallesinden Ha
cı Mustafaoğlu Ragıb hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 52 

D 
Doktor Abidin B. (Lâzistan) - Ciheti 

askeriye emrinde bulunan lagar hayva
natın bilâbedel muhtacini zürraa itası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 327 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki kanun müna
sebetiyle 132 

Dr. Adnan B. (İstanbul) - 4 Temmuz 
1337 tarihli Şûrayı Devletin Memurin Mu
hakematına mütaallik vazaifinin sureti ifa
sı hakkındaki kanun münasebetiyle 278 

-T- Ukrayna Şefini Furonza Cenahları
nın Büyük Millet Meclisine gönderdiği 
mektup münasebetiyle sözleri 166 



Sayfa 
—- Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö

ke kazasının Geduşlu köyünden Deşteban 
Halil hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 46 

— istiklâl Mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarma karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap 
Memuru Cemal Efendinin aflarına dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 292 

— Sülisanı müddeti eezaiyelerini ik
mal eden mahkûminin aflarına ve işgal 
olunan mahaller ahalisinden, maznun ve 
müttehem olan cünha ve cinayet erbabı 
haklarındaki hukuku umumiye dâvasının 
teciline dair- Kanun hakkında 324 

Sayfa 
Dr. Mazhar B. (Aydın) Ciheti Aske

riye emrinde bulunan lâğar hayvanatın bi-
lâbedel muhtacini zürraa itası hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 181,182 

— Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkındaki kanun münase
betiyle 172 

Dr. Tevfik Rüştü B. (Menteşe) - Ada
na Leyli Sultanisi ile Gaziantebdeki Ti
caret idadisi için Maarif Vekâletinin 1337 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle * 195,196,202 

— Anadoluda sabit bir telsiz istasyo
nu tesisi içlin Posta Müdüriyet Umumiyesi 
bütçesine zamaim icrasına dair Kanun 
münasebetiyle sözlerji 224 

— Ankara Belediyesine dair sual mü
nasebetiyle 274 

— Ciheti Askeriye emrinde bulunan 
lâğar hayvanatın bilâbedel muhtacini 
zürraa itası hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 184 

—• Hiyaneti vataniye müerimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 86,87 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kon
ya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mus-
tafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 52 

Emin B. (Erzincan) -' Ciheti askeriye 
eterinde buluna n ilâgar ıhayvanatın jbilâlbe-
del muhtacini zürraa itası IhaJkkrndaiki Ka
nun münasebetiyle 179,180 

— 'Enzinıoan Mebusu Osman Feivzİ Efen
dinin mezun olduğu müddetçe tahsisatının 
tataı ıolaralk veTİlmıeSane dair Divanı Riyaset 
Kararı ımünasebetiyie 267 

— Hiyan'eti vataniye cürmün'den bir 
taşanının affı hakkındaki Kanun nıünasıebe-
tiyle 91 

— Jliyanetd vtâamyvĞm mahkûm 

Durak B. (Erzurum) - Dahiliye Vekâ
letinin 1337 stenesi bütçesinin memurin 
harcırahı maddesine otuz bin lira tahsisat 
itası hakkındaki kanun münasebetiyle 7,8,10 

— Emniyet Umumiye bütçesine zamaim 
icrasına dair Kanun münasebetiyle 148,149 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kon
ya'nın Sungurlu mahallesinden Haeı Musta-
i'aoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 48 

Dursun B. (Çorum) - Ciheti Askeriye 
emrinde bulunan lâğar hayvanatın bilâbe
del muhtacini zürraa itası hakkındaki * 
Kanun münasebetiyle 328 

Konya'ııın Sungurlu maltoailleskııden Haeı 
Mustafa 'oğlu Ragıp ihakkınld'alki Adliye En
enmeni mazbatası münasebetiyle 51 

Emir Pş. (Sivas) - Anadolu 'da sabit fbir 
ttelsiz istasyonu tesis' için Poistta Müdüriyeti 
Umuımiyesi bütçesine 'zamsika ierasuraa (dair 
Kamun münaselb'etiylıe sözleri 227 

— Emniyeti Umumiye bütçesine za
maim icrasına dair Kanun (münasebetiyle 144 

— Hiyaneti vaibaniyeden malhkû'm Kon
ya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mus-
tafaoğlu Raıgrp haJkkındaık'i Adliye Encü
meni m-a/zbaitası münasebetiyle 49,52,53 

E 
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Sayfa 

— Yozgad isyanı faili aslilerinim istüMâl 
ıma'hfkem'esme teslim oluramalarına dair 
(takrir münasebetiyle 57 

Esad Ef. (Aydın) - Hiyaneltİ ivatamiye-
•dlen mamkû'm Söke 'kazasının Cfeduşlu kö
yünden Deşjteban Halil Ihalkkrnidalki Adliye 
Encümeni maztbatası ımünaselbetiyle 45 

Fehmi Ef. (Bursa) (Şör'iye Vekili) -
Gazianteıb Evkaf İdaresi halkkmdaki (tekli
fin reddine dair Lâyiha Encümeni 'mazîba-
tesı münasel)etiyle 295 

Hafız İbrahim Ef. (İsparta) - Istanbul'-
dalM fezaıhati aihlâkiyeye Ikarşı Anlkara^dan 
(bir ibeyanname neşredilmesine dair 'takrir 
münasebetiyle 270 

Hafız Mehmed B. (Trabzon) - Framsız-
•lar tarafından tahliye edilmilş yerlerde 'affı 
umumi ilân edilmesine dair 'Kanun müna
sebetiyle İH 

— Hıyaneti vataniye ımücrimindfcn bir 
kısmımın affı luıkkırîidaM Kanun anünase-
'betiyle 67,68,104,128,129 

— Hiyanöti vataniyede'n maihıkûm. Ken
ya'mın; Sumigurlu malıailesım'den Hacı Mus-
taıfaoğlu Raıgııp haıkkındalki Adliye Encü-
ımeni mazbatası mümıaıselbieltiyle 4$ 

— Pandazopulos falbrilkasityle Kilükya'-
nın işgali esmasında Fozamltı ve BMıemedik 
istasyonlıarına indirilen mirî alât ve ©de-
vait Ihalkkımdaiki takrir münasefo etliyi e 84 

Hasan B. (Trabzon), (Maliye Vekili) -
Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 
memurin harcırahı maddesine otuz bin li
ra tahsisat itası hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 8 

— Nafıa bütçesine zemainı icrasına da
ir Kanun münasebetiyle 153 

Sayfa 
Esad B. (Lâzistan) - 4 Temmuz 1337 

(tarihli Şûrayı Devletin iMtemurin ımuhafce-
•-matına müıtaal'lik ıva'zaifmin sureti ifası 
maktadak i Kanun mıünasejbetiyle 207,208,275, 

278 
— îdarei Umumiyei Vilâyat Kamumu-

nun 67 nci ımaıdidesin'in tadili İbalkikındaki 
tieMif münaseibetiyle 260,261 

Feyzi B. (Diyarbekir) - Malta'dan av
deti ve 'Meclise takdimi 'münaSefbietiyle söz
leri 287 

— Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, aşar mültezimlerinin mağdur edildik
lerine dair istizah takriri münasebetiyle 296, 

297,298,299,300,301,302 
— Yozgad zürraından talebedilen zahi

re bedelinin zürraın matlubuna mahsube-
dilmesine dair takrir münasebeiyle 284 

Hasan Basri B. (Karesi) - Fransızlar 
tarafından tahliye edilmiş yerlerde affı 
umumi ilân edilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 19 

— Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Kanun münasebe
tiyle 171 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Erzu
rum Mebusu Salih Efendiye verilen ihtar 
cezası münasebetiyle 111,112 

Haydar B. (Kütahya) - Erzincan Me
busu Osman Fevzi Efendinin mezun oldu
ğu müddetçe tahsisatının tam olarak veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle 267 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Ankara 
Belediyesine dair sual münasebetiyle 256,274 

F 

H 



Sayfa 
— Oiheti askeriye emrinde bulunan 

lagar hayvanatın bilâbedel muhtacini zür-
raa itası hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 176,178,179,327,328 

— Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi büt
çesinin memurin harcırahı maddesine otuz 
bin lira tahsisat itası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 7,10 

— Emniyeti Umumiye bütçesine ze-
maim icrasına dair Kanun münasebetiyle 144 

— Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efen
dinin mezun olduğu müddetçe tahsisatının 
tam olarak verilmesine dair Divanı Riya
set kararı münasebetiyle 267 

— Eskişehir Muhasebecisi Salih Sabri 
Efendinin tevkifi hususunda memurin 
nıuhakemat heyetiyle encümeni arasın
da çıkan ihtilâfa dair mazbata münasebe
tiyle 310,312 

— Fransızlar tarafından tahliye edil
miş yerlerde affı umumi ilân edilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 19 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 71,87,94,101,102,135 

Sayfa 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm mü-

lâzimievvel Kemal Efendi ile rüfekası 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 113 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söke 
kazasının Geduşlu köyünden Deşteban 
Halil hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 45,46 

— İstanbul'daki fezahati ahlâkiyeye 
karşı Ankara'da bir beyanname neşredil
mesine dair takrir münasebetiyle 271 

— istiklâl Mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarına karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle, Hesap 
Memuru Cemal Efendinin aflarma dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 292 

— Pandazopıdos Fabrikasiyle Kilikya'-
mri işgali esnasında Pozantı ve Bilemedik 
istasyonlarına indirilen mirî âlât ve ede
vat hakkındaki takrir münasebetiyle 83 

— Yozgad isyanı faili aslilerinin istik
lâl mahkemesine teslim olunmalarına dair 
takrir münasebetiyle 56 

Kâzım Hüsnü B. (Konya) - Nafıa büt
çesine zamaim icrasına dair Kanun müna

sebetiyle 153 

Lûtfi B. (Malatya) - Dahiliye Vekâleti
nin 1337 senesi bütçesinin memurin harcı
rahı maddesine otuz bin lira tahsisat itası 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 8 
— Gazianteb ahalisine muavenet hak

kındaki Kanun münasebetiyle 24 

M 
Mahmud Celâl B. (Saruhan), (İktisat 

.Vekili) - Ciheti askeriye emrinde bulunan 
lâğar hayvanatın bilâbedel muhtacini zür-

raa itası hakkındaki Kanun münasebetiyle 176, 
177,178 

— Şûrayı Devletin memurin muhake-
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i Sayfa 
matına mütaallik vazaiiinin sureti ifası 
hakkındaki Kanuna müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 206 

Miralay Galib B. (Umum Jandarma 
Kumandanı) - Umum Jandarma Kuman
danlığı senei haliye bütçesine zammedilen 
tahsisata dair Kanun münasebetiyle 151 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Fransızlar 
tarafından tahliye edilmiş yerlerde affı 
umumi ilân edilmesine dair Kanun müna
sebetiyle 18 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 68,136 

Mustafa Ef. (Ankara) - Ciheti askeriye 
emrinde bulunan lâğar hayvanatın bilâbe-
del muhtacini zürraa itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 174,175 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki) - Hiya
neti vataniye mücrimininden bir kısmının 
affı hakkındaki Kanun münasebetiyle 88 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Ciheti 
askeriye emrinde bulunan lâğar hayvana
tın bilâbedel muhtacini zürraa itası hak
kındaki Kanun münasebetiyle 179,183,185 

— Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi 
bütçesinin memurin harcırahı maddesine 
otuz bin lira tahsisat itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 8 

— 4 Temmuz 1337 tarihli Şûrayı Dev
letin memurin muhakematına mütaallik 
vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 279 

— Emniyeti Umumiye bütçesine za-
maim icrasına dair Kanun münasebetiyle 143 

— Fransızlar tarafından tahliye edil
miş yerlerde affı umumi ilân edilmesine . 
dair Kanun münasebetiyle 17 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 68 

— Hiyaneti vataniyedeıı mahkûm Kon
ya'nın Sungurlu mahallesinden Haci Mus-
tafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 47,52 

— Sülüsam müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûminin aflarına ve işgal 
olunan mahaller ahalisinden maznun ve j 

Sayfa 
mütteham olan cünha ve cinayet erbabı 
haklarındaki hukuku umumiye dâvasının 
teciline dair Kanun hakkında 323 

— Umum Jandarma Kumandanlığı se
nei haliye bütçesine zammedilen tahsisata 
dair Kanun münasebetiyle 151 

Mustafa Necati B. (Saruhan) - Sülüsa-
nı müddeti cezaiyelerini ikmal eden mah
kûminin aflarına ve işgal olunan mahaller 
ahalisinden maznun ve müttehem olan cün
ha ve cinayet erbabı haklarındaki hukuku 
umumiye dâvasının teciline dair Kanun 
hakkında 318,319,321,322 

Mustafa Tate Ef. (Sivas) - Sülüsam 
müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkû
minin aflarına ve işgal olunan mahaller 
ahalisinden maznun ve müttehem olan 
cünha ve cinayet erbabı haklarındaki hu
kuku umumiye dâvasının teciline dair 
Kanun hakkında 321,323,324 

Müfid Ef. (Kırşehir) - Adana Leylî 
Sultanisi ile Gazianteb'teki Ticaret idadisi 
için Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 199,203 

— Eskişehir Muhasebecisi Salih Sabri 
Efendinin tevkifi hususunda Memurin Mu-
hakemat Heyetiyle Encümeni arasında çı
kan ihtilâfa dair 310 

— Fransızlar tarafından tahliye edilmiş 
yerlerde affı umumi ilân edilmesine dair 
Kanun münasebetiyle 17 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 86,87,96,97,98,104,124,125,126,127,130 

— Hiyaneti vataniyedeıı mahkûm Kon
ya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mus-
tafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 48,51 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm mü-
lâzimevvel Kemal Efendi ile rüfekası hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 114 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söke 
kazasının Geduşlu köyünden Dcştban Ha
lil hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 46 



Sayfa 
— Pandazopulos fabrikasiyle Klikya'-

nın işgali esnasında Pozantı ve Bilemedik 
istasyonlarına indirilen mirî alât ve edevat 
hakkındaki takrir münasebetiyle 84 

— Şûrayi Devletin Memurin Muhake-
matına maütaallik vazaifinin sureti ifası 

Sayfa 
hakkındaki Kanuna müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 207 

— Yozgad isyanı faili aslilerinin İs
tiklâl mahkemelerine, teslim olunmalarına 
dair takrir münasebetiyle 57 

N 
Nadir B. (îsparta) - Aşar mültezimle

rinin mağdur edildiklerine dair istizah 
takriri münasebetiyle 301,302 

Nafiz B. (Canik) - 4 Temmuz 1337 ta
rihli Şûrayı Devletin memurin muhake-
matına mütaallik vazaifinin sureti ifası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 275 

— Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efen
dinin mezun olduğu müddetçe tahsisatı
nın tam olarak verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı münasebetiyle 267 

—- Fransızlar tarfmdan tahliye edilmiş 
yerlerde affı umumi ilân edilmesine dair 
Kanun münasebetiyle 17 

— Hiyaneti vataniye cürmünden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 72,74,75,76,94,101,105,106,13-1,132,135 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kon
ya'nın Dedemoğlu mahallesinden Hüseyin 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 54 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
ya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mus-

tafaoğlu Eagıb hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 47 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 67 nci maddesinin tadili hakkındaki 
teklif münasebetiyle 260 

— Sülüsanı müddeti ceziyelerini ikmal 
eden mahkûminin aflarına ve işgal olunan 
mahaller ahalisinden maznun ve müttehem 
olan cünha ve cinayet erbabı haklarındaki 
hukuku umumiye dâvasının teciline dair 
Kanun hakkında 318,319,320 

— Şûrayı Devletin memurin muhakema-. 
tına mütaallik vezaifinin sureti ifası hakkın
daki Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 208 

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib) - Sülüsanı 
müddeti cezaiyel erini ikmal eden mahkû
minin aflarına ve işgal olunan mahaller 
ahalisinden maznun ve müttehem olan 
cünha ve cinayet erbabı haklarındaki hu
kuku umumiye dâvasının teciline dair Ka
nun hakkında, 325 

Necib B. (Ertuğrul) - Ankara Beledi
yesine dair suali münasebetiyle 255,256 

Operatör Emin B. (Bursa) - Ciheti as
keriye emrinde bulunan lâğar hayvanatın 
bilâbedel muhtaeini zürraa itası hakkın
daki Kanun münasebetiyle 327 

— Eskişehir Muhasebecisi Saih Sabri 
Efendinin tevkifi hususunda Memurin Mu-
•hakemat Heyetiyle Encümeni arasında çı
kan ihtilâfa dair mazbata münasebetiyle 312 

* — İstiklâl Mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarına karar verilmiş olan 
tabip kaymakam Ziyaeddin Beyle hesap 

memuru Cemal Efendinin aflarına dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 291 

Osman B. (Lâzistan) - 4 Temmuz 1337 
tarihli Şûrayı Devletin memurin muha-
kematma mütaallik vazaifinin sureti ifası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 275 

—- Emniyet Umumiye bütçesine zaraa-
im icrasına, dair Kanun münasebetiyle 146 

—• Gazianteb ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 25 
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Sayfa 
Ömer Lûtfi B. (Amasya) - Adana Leyli 

Sultanisi ile Gazianteb'deki Ticaret İda
disi için Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 204 

.Sayfa 
Ömer Vehbi Ef. (Konya) - Hiyaneti va

taniye müerimininden bir kısmının affı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 90 

Ragıb B. (Kütahya) - Ciheti askeriye 
emrinde bulunan lagar hayvanatın bilâ be
del muhtacini zürraa itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 181,183,328 

— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 13 
ncü maddesinin ilgasına dair teklif müna
sebetiyle 28 

Rasih Ef. (Antalya) - Hiyaneti vatani
ye müerimininden bir kısmının affı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 97,104 

Rauf B. (Sivas) (Nafıa Vekili) - Nafıa 
bütçesine zamaim icrasına dair Kanun mü
nasebetiyle 153 

Refik Şevket B. (Saruhan) (Adliye Ve
kili) - Hiyaneti vataniye müerimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 74,75,76,91,92,93,94,95,97,101,102, 

125,126,130,132,135,136 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kon

ya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mus-
tafaoğlu Ragıb hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 50 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm mülâ-
zımıevvel Kemal Efendi ile rüfekâsı hak

kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 115 

— Malatya Mebusu Sıdkı Beyin Adliye 
Teşkilâtı hakkındaki sualine cevabı 209,210,21, 

213 
— Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ik

mal eden mhakûminin aflarına ve işgal olu
nan mahaller ahalisinden maznun ve müt-
tehem olan cünha ve cinayet erbabı hakla
rındaki hukuku umumiye dâvasının tecili
ne dair Kanun hakkında 317,318,319,321,322, 

323,324 
Reşad B. (Saruhan) - Emniyeti Umu

miye bütçesine zamaim icrasına dair Ka
nun münasebetiyle 146,151 

— Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Kanun münasebe
tiyle 171 

— Umum Jandarma Kumandanlığı se-
nei haliye bütçesine zammedilen tahsisata 
dair Kanun münasebetiyle 151 

Rifat B. (Tokad) - Ciheti askeriye em
rinde bulunan lâğar hayvanatın bilâbedel 
muhtacini zürraa itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 327 

Sabri B. (Posta ve Telgraf Müdüri 
Umumisi) - Anadolu'da sabit bir telsiz is
tasyonu tesisi için Posta Müdüriyeti Umu-
raiyesi bütçesine zamaim icrasına dair Ka
nun münasebetiyle sözleri 225,227 

Salâhaddin B. (Mersin) - Gazjanteb 

ahalisine muavenet hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 21 

— Gazianteb Evkaf İdaresi hakkındaki 
teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 295 
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— Hiyaneti vataniye eürmünden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 73,95 

— Nafıa bütçesine zemaim icrasına dair 
Kanun münasebetiyle 153 

Salih Ef. (Erzurum) - Aşar mültezim
lerinin mağdur edildiklerine dair istizah 
takriri münasebetiyle 298,302 

— Hiyaneti vataniye mücriminden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 89,90,94 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söke 
kazasının Geduşlu köyünden Deşteban Ha
lil hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 46 

— İstanbul'daki fezahati ahlâkiyeye 
karşı Ankara'da bir beyanname neşredil
mesine dair takrir münasebetiyle 270,27] 

— Kendisine verilen ihtar cezası mü
nasebetiyle 111,112 

— Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş için Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Kanun münasebe
tiyle 172,173 

— Pandazopulos fabrikasiyle Kilikya'-
nın işgali esnasında Pozantı ve Bilemedik 
istasyonlarına indirilen mirî âlât ve edevat 
hakkındaki takrir münasebetiyle 84 

— Sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûminin aflarma ve işgal olunan 
mahaller ahalisinden maznun ve müttehem 
olan cünha ve cinayet erbabı haklarındaki 
hukuku umumiye dâvasının teciline dair 
Kanun hakkında 319 

— Yozgad zürramdan talebedilen zahi
re bedelinin zürram matlubuna mahsub-
edilmesine dair takrir münasebetiyle 285 

Sldkı B. (Malatya) - Adliye teşkilâtı 
hakkındaki suali münasebetiyle 210,212 

Sırrı B. (îzmit) - Anadolu içinde ya
pılan Rum - Pontus propagandası hakkın
daki suali münasebetiyle 241,242 

— Ciheti askeriye emrinde bulunan la
gar hayvanatın bilâbedel muhtaeini zür-
rea itası hakkındaki Kanun münasebetiyle 180, 

181 
— Gazianteb ahalisine muavenet hak

kındaki Kanun münasebetiyle 25 

Sayfa 
— Pandazopulos fabrikasiyle Kilikya'-

nm işgali, esnasında Pozantı ve Bilemedik 
istasyonlarına indirilen mirî âlât ve ede
vat hakkındaki takrir münasebetiyle 84 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Adana 
Leyli Sultanisi ile Gazianteb'deki Ticaret 
İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 bütçe
sine tahsisat ilâvesine dair Kanun müna
sebetiyle 200,202,204 

— Aşar mültezimlerinin mağdur edil
diklerine dair istizah takrir münasebetiyle 297, 

302 
— Ciheti askeriye emrinde bulunan la

gar hayvanatın bilâbedel muhtaeini zür-
rea itası hakkındaki Kanun münasebetiyle 184 

— 4 Temmuz 1337 'tarihli Şûrayı Devle
tin Memurin mııhaıkematına ımütaal'lik va-
zaifinin «sureti ifası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 277,279 

— Gazianteb Evkaf İdaresi Ihakkındalki 
teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 294 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
fcısmrnın affı hakkındaki Kanun 'münase-
Ibetiyle 74,88,104,106,132,136 

— Hıyanetti vataniye'den (mahkûm ımü-
lâzımıevvel Kemal Efendi ile rüfekası hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası (mü
nasebetiyle 114 

— İstiklâl Mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarma karar verilmiş lolan 
Tabip Kaymakam Ziaeddm Beyle Hesap 
Memuru Cemal Efendinin afları'na dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encüme
ni mazbatası 'münasebetiyle 290,292 

— Saaııayi Mektebinin 4 'odasınnn ifcalhli-
ye ettirilmesine dair takriri münasebetiyle 115 

— jSülüsıanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden ımahkûminin aflarma ve işgal •'olunan 
malhaTfler ahalisinden (maznun ve mütltehem 
olan cünha ve einayett erbabı 'haklarındalki 
hukuku umumiye dâvasının teciline dair 
Kanun hakkında 318 

— Şûrayı Devletin Memurin muhake-
matma mütaallik vaza'ifinin sureti ifası 
hakkındaki 4 Temmuz 1337 tarifhii Kanuna 
müzeyyel Kanun'münasebetiyle 206,207 
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—-Tedrisatı iptidaiye (ECaıııümınun 13 
ncü maddesinin ilgasına dair «teiklif müına-
selbetiyle 27,28 

— Y'ozgad isyanı faili -aslîlerinin Ssitik-
•Jâl mahkemesine teslim olunmalarına dair 

Sayfa 
takriri münasebetiyle 55,56,57,58 

— Y'azgad zürraından talcbedüen zaM-
re ıbeddSnin zürraın maföltibuna maJhsnfbe-
dilmesine dair takrir münasebetiyle 284,285, 

286 

Şeref B. (Edirne) - Fransızlar tarafın
dan tahliye edilmiş yerlerde >affı umumi 
ilân edilmesine dair Kanun münasebetiyle 17 

— Gazianteb ahali'sine muavenet hak
kındaki 'Kanun münasebetiyle 26 

— Hıyaneti vataniyeden tmalhlkûm Kon
ya'nın (Sungurlu 'mahallesinden Hacı Mus-
tafaoğlu Ra/gıp 'hakkındalM Adliye Encü
meni mazbatası (münasebetiyle 53 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
"bir kısmının affı (hakkındaki Kanun müna-
selbetiyl'e 69 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 'Söke 
ıkazıasmın Geduşlu köyünden Deştelban Ha
i l Ihakikındaki Adliye Encümen! mazbatası 
münaıselbetiyle 45 

Şevket B. (Bayelzid) - Kendisini soyan 
eşkıyaya, Kağızman Kaymakamı Bekir Sıd-
kı Efendiye ve Bayezid Tahrirat Müdürlü
ğüne tâyin edilmiş olan 18 yaşındaki bir 
çocuğa dair suali münasebetiyle 244,246 

Şavki B. (îçel) - Tedrisatı iptidaiye Ka^ 
nununun 13 ncü maddesinin ilgasına dair 
teklif münasebetiyle 28 

Şükrü B. (Bolu) - Aşar ımültezâmlerinin 
mağdur edildiklerine dair istizah takrir i 
münasetoetiyıle 297 

— 4 Temmuz 1337 tarihli Şûrayı Dev
letin Memurin mulıakemaitma mütaail'lîk 
vazaiffinin sureti ifası hakkındaki Kanun 
mumaeeü 278 

Tahsin B. (Aydın) - Adana Leyli Sul
tanisi ile Gazianteb'teki Ticaret İdadisi için 
Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 198,199, 

200,201 
— İstiklâl mahkemesince hapis ve as

kerlikten tardlarma karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap 
Memuru Cemal Efendinin aflarma dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle 291 

— Nafıa bütçesine zemaim icrasına dair 
Kanun münasebetiyle 153 

Tevfik Ef. (Kângırı) - Fransızlar tara
fından tahliye edilmiş yerlerde affı umu
mi ilân edilmesine dair Kanun münasebe
tiyle 19 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - Anadolu'da 
sabit bir telsiz istasyonu tesisi için Posta 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine zemaim 
icrasına dair Kanun münasebetiyle 224,225 

— Ankara Belediyesine dair sual mü
nasebetiyle 256,257,258,259,274 

— Bartın Kaymakamı hakkındaki suali 
münasebetiyle 248 

— Ciheti askeriye emrinde bulunan la
gar hayvanatın bilâbedel muhtacini zür-
raa itası hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— İstiklâl mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarma karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap 
Memuru Cemal Efendinin aflarına dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha%Encü-
meni mazbatası münasebetiyle 

181, 
185 

292 
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— Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûminin aflarma ve işgal olunan 
mahaller ahalisinden maznun ve müttehem 
olan cünha ve cinayet erbabı haklarındaki 
hukuku umumiye dâvasının teciline dair 

Sayfa 
Kanun hakkında 322,323 

— Tüccardan Ali Rıza ve Hacı Eyüb 
efendilerin tevkifi sebebinin bildirilmesine 
ve Ereğli Şube Reisine dair sual münasebe
tiyle 247 

Vehbi B . (Karesi) (Maarif Vekili) -
Adana Leylî Sultanisi ile Gaziaymtab'daki 
Ticaret İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 
bütçesine tahsisat ilâ vesııic dair Kanun 
münasebetiyle 193,196,198,199 ;201 ;204 

— Ciheti Askeriye emııinde bulunan la
gar hayvanatın bilâbedel muhtaciyini zür-
raa itası hakkındaki Kanun münase
betiyle - 174:181 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 13 
ncü maddesinin ilgasına dair teklif müna
sebetiyle 30,31,32 

Vehbi Ef. (Konya) - Adana Leylî Sul
tanisi ile Gaziayintap'taki Ticaret İdadisi 
için Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine tah
sisat ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 201 

— Anado'luda sabit bir telsiz istasyonu 
tesisi için Posta Müdüriyeti Umumiyesi 
bütejesine zanıaim icrasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 323 

— Ciheti Askeriye emrinde bulunan la
gar hayvanatın bilâbedel rnuhtacini zür-
raa itası hakkındaki Kanun münasebetiyle 175, 

176,327 
— Emniyet Umumiye bütçesine zanıaim, 

icrasına dair Kanun münasebetiyle 142.1,43 

— G-azianteb ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 24,25 

— Gazianteb Evkaf İdaresi hakkındaki 
teklifin reddine diar Lâyiha Encümteni 
mazbatası münasebetiyle 294 

— Hıyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kamın mü
nasebetiyle 88 

----- İstiklâl Mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarma karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap 
Memuru Cemal Efendinin aflarma dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 290 

— Münhasıran gümrük muamelâtını 
teftiş iğin Maliye Vekâletinde dört müfet
tişlik ihdası hakkında Kanun münasebe
tiyle 169,171 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 13 
ncü maddesinin ilgasına dair teklif müna
sebetiyle 2-7 

— Yozgad isyanı faili aslilerimin istik
lâl mahkemesine teslim olunmalarına dair 
takrir münasebetiyle 57 

— Yozgad zürramdan talebedilen zahi
re bedelinin zürram matlubuna mahsubp-
dilindin-p dair takrir münasebetimde 2#5 

ir 
Yahya Galib B. (Kırşehir) - Ankara 

Belediyesine dair sual münasebetiyle 256 
— Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efen

dinin mezun olduğu müddetçe tahsisatının 
tam olarak verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı münasebetiyle 267 

—- Yozgad zürramdan talebedilen zahi
re bedelinin zürram matlubuna mahsube-
dilmesine dair takrir münasebetiyle 

Yusuf Kemal B. (Kastamonu, Hariciye 
Vekili) - Ifoausıalar tarafından tûiüiyt 

285 
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Sayfa 

edilmiş yerlerde affı umumi ilân edilmesine 
dair Kanun münasebetiyle 19 

— Ukrayna Hükümetiyle akdolunan 
Muahede hakkında sözleri •• 314 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Adana Leylî 
Sultanisi ile Gazianteb'teki Ticaret idadi
si için Maarif Vekâletinin 1337 bütçesine 
tahsisat ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 196,198 

— Eskişehir Muhasebecisi Salih Sabri 
Efendinin tevkifi hususunda Memurin Mıı-
hakemat Heyetiyle Encümeni arasında çı
kan ihtilâfa dair mazbata münasebetiyle 312 

Sayfa 
— Fransızlar tarafından tahliye edilmiş 

yerlerde affı umumi ilân edilmesine dair 
Kanun münasebetiyle 17 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 71,92 

— İstiklâl mahkemesince hapis ve as
kerlikten tardlarma karar verilmiş olan 
Tabip Kaymakam Ziyaeddin Beyle Hesap 
memuru Cemal Efendinin atlarına dair 
teklifin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni 
mazbttası münasebetiyle 290 

Ziya Hurşid B. (Lâzistan) - Hiyaneti 
vataniyeden mahkûm Konya'nın Sungur
lu mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Ra-
gıb hakkındaki Adliye Encümeni mazba-

I tası münasebetiyle 48 

Zülfü B. (Diyarbakır) - Hapsaneler 
hakkındaki suali münasebetiyle 251 

» • - o 




